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RINGKASAN LAPORAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 Praktik Kerja Lapangan (PKL) kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh 

seluruh mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia. Kegiatan Praktek Kerja 

Lapangan ini memiliki maksud agar mahasiswa mendapatkan pengalaman dan 

wawasan sebelum mereka memasuki dunai kerja yang sesungguhnya dan dapat 

menerapkan beberapan keahlian atau keterampilan baik softskill atau hrdskill yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan yang diterapkan disuatu perusahaan atau 

instansi pemerintah selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan 

beberapa kegiatan pelaksaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi 

terhadap kendala atau masalah yang dihadapi di PT Suci Karya Badinusa selama 

dua bulan yaitu dimulai pada tanggal 10 april sampai dengan 3 juni 2017. 

Bidang kerja di perusahaan ini terdapat enam bagian ada bagian Pusat, 

Crusher, Tambang, Aspalt Mixing Plant (AMP), Peralatan, Proyek, tetapi disini 

penulis ditempatkan di bagian Peralatan dan Pusat. Di bagian peralatan yang 

dilakukan yaitu memisahkan kwitnasi perbulan dan membantu melakukan 

pengarsipan pada bagian Divisi peralatan. Sedangkan bagian Pusat melakukan 

pengecekan jumlah transaksi bukti kas keluar, melakukan penyerahan bukti kas 

keluar setiap Divisi, melakukan pengarsipan pada bagian Pusat. Pada laporan ini 

beberapa kegiatan pelaksanaan kerja penulis menemukan kendala atau masalah 

manual, hal ini menyebabkan bagian admin dalam proses pengerjaan laporan 

bulanan membutuhkan wajtu yang cukup lama dan menghambat pengumpulan 

data kas keluar. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis menyusulkan 

pengarsipan secara subjek agar dapat memudahkan admin untuk melakukan 

pencarian data kas keluar jika sewaktu – waktu dibutuhkan kembai oleh kasir. 

 

Kata Kunci: PKL, Accounting (Pusat dan Divisi peralatan) 
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RINGKASAN LAPORAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 Praktik Kerja Lapangan (PKL) kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh 

seluruh mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia. Kegiatan Praktek Kerja 

Lapangan ini memiliki maksud agar mahasiswa mendapatkan pengalaman dan 

wawasan sebelum mereka memasuki dunai kerja yang sesungguhnya dan dapat 

menerapkan beberapan keahlian atau keterampilan baik softskill atau hrdskill yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan yang diterapkan disuatu perusahaan atau 

instansi pemerintah selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan 

beberapa kegiatan pelaksaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi 

terhadap kendala atau masalah yang dihadapi di PT Suci Karya Badinusa selama 

dua bulan yaitu dimulai pada tanggal 10 april sampai dengan 3 juni 2017. 

Bidang kerja di perusahaan ini terdapat enam bagian ada bagian Pusat, 

Crusher, Tambang, Aspalt Mixing Plant (AMP), Peralatan, Proyek, tetapi disini 

penulis ditempatkan di bagian Peralatan dan Pusat. Di bagian peralatan yang 

dilakukan yaitu memisahkan kwitnasi perbulan dan membantu melakukan 

pengarsipan pada bagian Divisi peralatan. Sedangkan bagian Pusat melakukan 

pengecekan jumlah transaksi bukti kas keluar, melakukan penyerahan bukti kas 

keluar setiap Divisi, melakukan pengarsipan pada bagian Pusat. Pada laporan ini 

beberapa kegiatan pelaksanaan kerja penulis menemukan kendala atau masalah 

manual, hal ini menyebabkan bagian admin dalam proses pengerjaan laporan 

bulanan membutuhkan wajtu yang cukup lama dan menghambat pengumpulan 

data kas keluar. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis menyusulkan 

pengarsipan secara subjek agar dapat memudahkan admin untuk melakukan 

pencarian data kas keluar jika sewaktu – waktu dibutuhkan kembai oleh kasir. 

 

Kata Kunci: PKL, Accounting (Pusat dan Divisi peralatan) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT Suci Karya Badinusa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang kontruksi pembangunan jalan dan jembatan. Disisi lain PT Suci Karya 

Badinusa juga mengembangkan usahanya di bidang penyewaan alat berat, yang 

mempunyai berbagai macam alat berat. Hal ini di lakukan karena perusahaan 

mempunyai peluang untuk berkembang, karena kebutuhan para pelanggan akan 

alat pendukung untuk kontruksi yang sangat besar hal ini di karenakan banyak nya 

pembangunan yang sedang di laksankan di Indonesia. Oleh karena itu perusahaan 

sering menerima permintaan peminjaman dari pelanggan yang membutuhkan alat 

berat dengan berbagai macam jenisnya. 

Kemajuan Teknologi komputer pada PT Suci Karya Badinusa (SUBANUS) 

sebagai pendukung terciptanya suatu informasi yang akurat, relevan dan tepat 

waktu menjadi kebutuhan pokok perusahaan. Perusahaan ini sudah menggunakan 

computer sebagai alat penunjang aktivitas kegiatan perusahaan. Menurut 

American Standard Institute, bahwa komputer pada dasarnya merupakan suatu 

pemprosesan data (data processor) yang dapat melakukan perhitungan besar dan 

cepat, termasuk perhitungan aritmatika yang besar atau operasi logika,tanpa 

campur tangan dari manusia untuk mengoperasikannya selama pemprosesan. 

Hal tersebut menjadi alasan penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) diperusahaan PT Suci Karya Badinusa (SUBANUS). Perusahaan tersebut 

telah merintis alat mesin Stone Crusher dan mesin Asphalt Mixing Plant, hingga 

saat ini tetap menjadi perusahaan Contractorterbesar di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1.2.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan 

Adapun maksud diadakannya praktik kerja lapangan adalah: 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat matakuliah Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) Strata I Jurusan Sistem Informasi di Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia.  

2. Mengetahui lebih jauh tentang proses kerja diperusahaan kontraktor. 

3. Mengetahui lebih jauh tentang penerapan Sistem Informasi pada 

perusahaan kontraktor. 

4. Mengetahui lebih jauh tentang proses penyewaan alat berat untuk proyek. 

1.2.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun tujuan diadakannya pelaksanaan praktik kerja lapangan adalah: 

1. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh saat kuliah. 

2. Melatih penulis agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan 

dunia kerja. 

3. Dapat mengetahui produktifitas perusahaan. 

4. Memperluas wawasan kerja. 

 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

1.3.1 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi Mahasiswa 

Kegunaan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa adalah sebagai berikut: 

1. Mengaplikasikan dan mempraktikkan ilmu dan teori yang diperoleh 

selama masa kuliah pada dunia kerja. 

2. Mengukur kemampuan ilmu dan teori yang diperoleh dalam 

perkuliahan, untuk melihat kesiapan mahasiswa sebelum terjun di 

dunia kerja.  

3. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreativitas diri 

dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. 

4. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman. 
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1.3.2 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi FTIK Teknokrat 

Kegunaan praktik kerja lapangan bagi FTIK Teknokrat adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi universitas kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

melatih dan mendidik mahasiswa agar dapat menjadi pribadi yang 

tangguh dan dapat bersaing di dunia kerja. 

2. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan perusahaan 

yang dijadikan tempat praktik kerja lapangan. 

3. Kegiatan ini dijadikan sebagai sarana untuk melihat kesiapan 

mahasiswa sebagai anak didik yang akan memasuki dunia kerja. 

4. Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana  

5. program atau kurikulum yang telah diterapkan.  

 

1.3.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi Perusahaan Tempat Praktik 

Kerja Lapangan 

Kegunaan praktik kerja lapangan bagi perusahaan tempat PKL adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, khususnya 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

2. Memperoleh bantuan baik dari segi tenaga, waktu dan pikiran agar 

lebih mempercepat dalam penyelesaian tugas yang ada pada 

perusahaan PT Suci Karya Badinusa. 

3. Mempermudah sosialisasi perusahaan dalam hubungannya dengan 

citra perusahaan dalam masyarakat sekitar. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktik kerja lapangan (PKL) dilaksanakan di PT Suci Karya Badinusa 

Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Dr.Harun II No.8 Kota Baru,Tanjung 

Karang Timur,Bandar Lampung. 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Ganjil yang berlangsung 

selama 2 bulan atau 48 hari mulai dari tanggal 10 April s.d. 3 Juni 2017. 

Adapun jadwal waktu kerja selama PKL adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Jam Kerja PT Suci Karya Badinusa 

Hari Kerja Jam Masuk Jam Istirahat Jam Pulang 

Senin 07.30 12.00 – 13.00 16.30 

Selasa 07.30 12.00 – 13.00 16.30 

Rabu 07.30 12.00 – 13.00 16.30 

Kamis 07.30 12.00 – 13.00 16.30 

Jumat 07.30 11.30 – 13.00 16.30 

Sabtu 09.00 12.00 – 13.00 14.00 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

PT Suci Karya Badinusa adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

kontruksi pembangunan jalan dan jembatan, Disisi lain PT Suci Karya Badinusa 

juga mengembangkan usahanya di bidang penyewaan alat berat. Ada awalnya 

perusahaan didirikan oleh Ny, S. Kayati dan rekan-rekannya di Bandar Lampug 

pada tanggal 18 febuari 1897,dengan nama perusahaan PT Suci Karya Abadi 

dengan Direktur Utama Saudara Widji Aspari. Mengalami perubahan anggaran 

dasar pertama kalinya pada tanggal 3 september 1987 dengan Saudara Hi. Azis 

Sibron sebagai Direktur Utama. Pada tanggal 14 januari 1988 dan pada saat itu 

pula perusahaan tersebut mengalami perubuhan nama menjadi PT Suci Karya 

Badinusa (SUBANUS). 

Pada tanggal 10 juni 1994 alamat kantor berpindah dari jalan sentot 

alibahasa Way Halim ke jalan Dr. Harun II Kotabrau sampai dengan sekarang 

sesuai dengan bidang usaha pada awal berdirinya sebagai General Contractor – 

Developer – Telecomunication Structure sampai saat ini mulai merambah di 

bidang usaha pertambangan dimulai pertengahan tahun 2004 dengan didirikan 

dan di setting nya mesin Stone Crusher di pekon Lemong Lampung Barat dan 

mulai melakukan percobaan produksi lebih kurang 3 bulan setelah di setting 

mesin Stone Crusher. Setelah mesin Stone Crusher berdiri dan mulai produksi 

perusahaan mulai menseting mesin Asphalt Mixing Plant  dan mulai produksi 

tiga bulan berikutnya dengan menjual material batu split kepada PT Hutama 

karya. 

Alasan didirikan dan perlunya mesin Asphalt Mixing Plant karena baik 

mesin Stone Crusher dan mesin Asphalt Mixing Plant merupakan satu kesatuan 

yang saling membutuhkan karena produksi hotmix membutuhkan material batu 

split yang dihasilkan oleh mesin Stone Crusher dan jugan guna memenuhi 

kebutuhan material dan produksi pada proyek jalan karena tidak mungkin 
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mengambil material di Kota Bandar Lampung mengingat ongkos angkut yang 

sangat tinggi karena jarak yang sangat jauh kurang lebih 300 km yang 

membutuhkan waktu kuang lebih 8 jam s.d. 10 jam untuk tiba di lokasi, selain  

Alasan tersebut pada awal 2005 perusahaan memulai melaksanakan 

proyek-proyek APBN, berawal menjalin kerjasama dengan PT Hutama Karya 

yang pada saat itu dapat dan melaksakan proyek-proyek APBN. Beranjak dari 

situ PT Suci Karya Badinusa mulai mengikuti proyek-proyek APBN khususnya 

di bidang proyek jalan di lintas barat Kabupaten Lampung Barat karean litas 

barat merupakan salah satu alternatif di provinsi Lampung. Hal tersebut menjadi 

target Pemerintah Pusat guna memperbaiki insfrastruktur jalan yang ada di 

Indonesia. 

Dengan dasar dan urian di atas yang menjadi PT Suci Karya Badinusa 

mencoba untuk berinvestasi Mesin Stone Crusher dan Asphalt Mixing Plant  

dengan mendapat kepercayaan perbankan dari PT Bank Rakyat Indonesia 

cabang Bandar Lampung melalui kredit investasi selama 5 tahun. 

2.2 Visi & Misi Perusahaan 

Berikut ini adalah visi dan misi PT Suci Karya Badinusa (SUBANUS) : 

Visi : Menjadi perusahaan jasa kontraktor yang inovativ,selalu      

berkembang dan terpercaya di indonesia. 

Misi : 1. Mengembangkan Bisnis secara terpadu melalui pengembangan 

SDM,mengeutamakan mutu,keselamatan,serta ramah  

lingkungan. 

            2. Mengutamakan kepuasan dan hubungan baik dengan pelanggan. 

                 

2.3. Logo Peusahaan 

PT Suci Karya Badinus  a Adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang kontruksi yang memiliki logo : 

Gambar. 2.4. Logo PT Suci Karya Badinusa 

Sumber : PT Suci Karya Badinusa 
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Keterangan Umum : 

Motto  : One Team One Vision 

Bentuk  : Segi Panjang 

Tata Warna : hitam dan merah 

  : 1. Tangga Naik Sebanyak 8 Tangga 

Lukisan : 2. Kata Subanus & Contractor   

2.3.1  Makna 

1. Moto One Team One Vision yang bearti keberhasilan dari suatu usaha di       

capai dengan tekad yang sama melalui kerja sama yang terbaik 

2.  Warna Hitam melambangkan ketegasan,kekuasaan dan rayuan 

3. Warna Merah melambangkan, perusahaan yang berenergi, penuh cinta, 

bersemangat, berani,dan penuh tanggng jawab. 

4.  Tangga naik melambangkan peningkatan peusahaan setiap tahunnya 

5.  Kata SUBANUS merupakan singkatan dari PT Suci Karya Badinusa. 

6. Kata CONTRACTOR melambangkan dan menegaskan bahwa perusahaan 

bergerak dibidang kontruksi. 

2.4 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.2. Struktur Organisasi PT Suci Karya Badinusa 

Sumber : PT Suci Karya Badinusa 

DIREKTUR UTAMA 

DIREKTUR OPERASIONAL 

PEMASARAN Accounting KONTRUKSI GENERAL  

MANAGER 

PENGAWAS PELAKSANA ADM 
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2.5  Tugas dan Tanggung Jawab 

2.5.1 Direktur Utama 

1.  Meminpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan peusahaan. 

2.  Memilih, menentukan, mengaswasi pekerjaan karyawan. 

3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan melapokan laporan pada 

pemegang saham. 

2.5.2 Direktur operasional 

1. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kelancaran dan pelaksanaan 

kegiatan perusahaan,mengkoordinasikan serta membimbing kegiatan 

perusahan sehari-hari 

2. Mepertanggung jawabkan semua kewajiban yang menyangkut rugi laba, 

perusahaan,produksi,keuangan dan pemasaran 

2.5.3 Pemasaran 

1. Menyusun program dan strategi pemasaran,baik jangka pendek maupun 

jangka panjang sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. 

2. Menawarkan produk perumahan melalui media elektronik, media cetak, 

maupun persentasi ke instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta serta 

pameran. 

2.5.4 Kontruksi 

Melakukan tenderisasi bagi perusahaan 

2.5.5 General Manger 

1. General Manager diangkat oleh Direktur utnuk pemimpin langsung proyek 

induk dan tetap stand by di site office. 

2. General Manager juga berfungsi sebagai wakil pihak pemilik untuk 

memimpin dan mengawasi pelaksaan proyek. 

2.5.6 Pelaksaan 

1.  Bertangung jawab atas kelancaran pekerjan yang menjadi kewajibannya. 

2.  Mempelajari gambar dan spesifikasi proyek. 

3.  Melakukan persiapan lapangan, termasuk pegukuran. 

4.  Membuat laporan realisasi quantity  pekerjaan yang telah dilaksanakan. 
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5.  Memberikan perintah kepada pembantu pelaksana /mandor. 

     6.  Dapat membuat opname  borongan. 

     7.  Membuat rekapitulasi kebutuhan material di pryek 

   8. Pelaksana juga berkewajiban memberikan sulan kepada pemilk apabila 

menjumpai beberapa kesulitan dalam pelaksaan. 

2.5.7 Pengawas 

1. Mengawasi hal pelaksaan pekerjaan kontruksi fisik dari segi kualitas bahan 

bangunan serta pelaksaannya. 

2. Mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksaan pekerjaan kontruksi fisik. 

Bertangung jawab atas hasl pekerjaan kepada owner/pemilik/ proyek. 

3. Memberikan persetujuan mengenai laporan harian, bulana serta laporan 

pekerjaan tambahan maupun pekerjaan kurang dan penyelesaian keuangan 

yang berakibatkannya. 

2.5.8 Accounting 

1. Bertangung jawab atas penerimaan dan pembayaran yang terjadi. 

2. Melakukan dan membuat laporan perhitungan pajak.  

2.5.9 Administrasi 

1. Menjaga dan mengupdate informasi administrasi mulai dari peralatan 

kantor ala tulis serta apa saja yang dibutuhkan karyawan yang berhubugan 

dengan administrasi. 

2. Mempersiapkan rapat pertemuan, absensi, serta melakukan hal-hal seperti 

surat menyurat dengan staf lainnya.  

2.6 Disiplin Kerja 

PT Suci Karya Badinusa memiliki disiplin kerja yang cukup ketat, 

karyawan diharuskan datang kantor tepat waktu,yaitu sesuai dengan jadwal yang 

telah ditentukan oleh perusahaan,dan karyawan wajib mengisi absen setiap hari. 

2.7 Sarana Dan Prasarana 

Secara umum sarana dan prasarana pada PT Suci Karya Badinusa 

memiliki beberapa fasilitas yang dapat menunjang kinerja karyawan untuk dapat 

dapat  melaksanakan tugas sehari-hari antara lain : jaringan komputer yang selalu 

online, mesin print, mesin fotokopi, mesin fax, alat tulis kantor, AC, telepon, dan 

beberapa buah meja dan kursi. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

3.1 PELAKSANAAN  PKL :  

DIAH RARA JULIANTI, NPM 13311969 

 

3.1.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan Prkatik Kerja Lapangan di PT.Suci Karya Badinusa, 

penulis di tempatkan di Accounting lebih tepatnya di divisi peralatan. Aktifitas 

yang dilakukan selama kegiatan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah 

Divisi Peralatan merupakan salah satu divisi yang bergerak dibidang perlatan 

bertanggung jawab penuh atas segala jenis perlatan yang ada PT Suci Karya 

Badinusa. Saat ini Divisi Perlatan juga melayani sewa-menyewa alat. 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di PT Suci 

Karya Badinusa, sebagai berikut : 

1. Memisahkan kwitansi perbulan 

2. Membantu melakukan pengarsipan pada bagian divisi peralatan 

Bidang kerja di bagian Accouting terdapat lima bagian, yaitu: 

a. Divisi Proyek  

Divisi  proyek mengentri data bahan-bahan material (PO) purchase order 

yang dibeli dari divisi crusher, divisi AMP, atau suplier lain, mengentri 

data angkutan dari divisi Peralatan dan mengentri data kas harian. 

b. Divisi AMP (Asphal Mixing Plant) 

Divisi amp (Aspal Mixing Plant) mengentri data laporan penjualan 

pengiriman hotmix dan oli, dan mengentri data pembelian bahan stock 

material, tagihan via peralatan, mengentri data kas harian. 

c. Divisi Peralatan 

Divisi peralatan mengentri tagihan kendaran, pembelian sparepart, 

pemesanan alat, tagihan alat dan kas harian 

d. Divisi Crusher 

Divisi crusher mengentri data pemesanan bahan-bahan material atau stock 
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bahan, mengentri data tagihan dari divisi amp seperti tagihan solar. 

e. Divisi Tambang 

Divisi tambang mengentri data kas via lapangan, mengentri data tagihan 

dari divisi peralatan seperti tagiahan kendaraan dan tagihan. 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama kurang lebih dua bulan 

untuk memantapkan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan tentang dunia 

kerja. Di sini juga penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan 

kemampuan yang telah diberikan di Universitas Teknokrat Indonesia dan 

memiliki kesempatan untuk mempelajari bagaimana dunia kerja di lapangan. Dari 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan yaitu, penulis diminta 

untuk membantu pemisahan bukti kas keluar (kwitansi) perusahaan untuk 

membuktikan pengeluaran benar adanya atau tidak dan melakukan pengarsipan 

pada divisi peralatan. Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis 

di tempatkan di bagian Divisi Peralatan. Penulis belajar memisahkan kwitansi dari 

toko-toko dan membuat kearsipan. 

 

Adapun Kegiatan yang dilakukan selama PKL di PT Suci Karya Badinusa. 

Kotabaru Bandar Lampung sebagai Divisi Peralatan  adalah sebagai berikut : 

1. Memisahkan kwitansi perbulan Memisahkan kwitansi perbulan adalah 

dapat dilakukan pemisahan setiap pengeluaran dikoreksi jumlah 

pengeluaran dari kwitansi pembelian sperpart maupun kwitansi lainnya 

seperti kwitansi upah supir, uang jalan, kasbon karyawan. Semua kwitansi 

yang telah dipisahkan menurut kebutuhan masing-masing akan diarsipkan. 

Penulis memisahkan bukti-bukti kas keluar perbulan  

3.1  contoh dokumen bukti kas keluar yang sudah dipisahkan : 
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Gambar 3.1 Pemisahan Bukti Kas Keluar 
 

2. Membantu melakukan pengarsipan pada bagian divisi peralatan 

 

pengarsipan pada bagian peralatan dilakukan secara manual,dengan cara 

diarsipan berdasarkan nama toko dan kwitansi lainnya setelah itu dapat dmasukan 

diboxfile. Seperti pada gambar 3.2 contoh pengarsipan  : 

  

 

Gambar 3.2 Pengarsipan Bukti Kas Keluar 
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1.1.3 Kendala yang dihadapi 
 

Kendala yang penulis hadapi adalah Pengarsipan dokumen - dokumen 

kurang efisien, pengarsipan yang digunakan di tempat PKL hanya menggunakan 

dokumen yang mudah rusak dan buku arsip manual sehingga rawan hilang, 

keberadaan arsip seperti itu tidak efisien,terutama dalam pengecekan kembali 

sebuah arsip apabila diperlukan,sehingga petugas sering kesulitan mencari berkas 

bukti kas keluar diperlukan pada bagian pusat. Berikut beberapa gambar 

pengrsipan pada PT Suci Karya Badinusa : 

 

 

Gambar 3.3. Pengarsipan Bukti Kas Keluar 

Sumber : Dokumentasi Pribadi 
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3.1.4 Cara mngatasi Kendala 

Menurut Undang-undang Tentang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009, arsip 

merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media 

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat 

dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, 

perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan 

dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Pengelolaan sebuah arsip sangat berpengaruh pada lancarnya sebuah komunikasi 

administrasi. Kearsipan sebagai salah satu kegiatan dalam sebuah manajemen 

perkantoran, merupakan hal yang paling vital dan umum. sebagai pusat pengingat 

tentang kejadian atau kegiatan-kegiatan yang telah berlangsung dan tempat untuk 

mencari berbagai keterangan yang diperlukan bagi tindakan ataupun putusan yang 

akan datang dalam instansi maka arsip harus diatur dan dipelihara dengan sebaik 

mungkin.  

Menurut Drs. Ig. Wursanto (1989-1996) kearsipan adalah proses kegiatan 

pengurusan atau pengaturan arsip dengan mempergunakan suatu sistem tertentu 

sehingga arsip-arsip dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat apabila 

sewaktu-waktu diperlukan.  

Menurut Sedarmayanti (2003: 9), berdasarkan fungsinya,  arsip dapat dibedakan 

menjadi:  

1. Arsip Dinamis adalah arsip yang dipergunakan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau 

dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. 

Arsip dinamis dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:  

a. Arsip Aktif adalah arsip yang masih dipergunakan terus- menerus, 

bagi kelangsungan pekerjaan di lingkungan unit pengolahan dari 

suatu organisasi/kantor. 

b. Arsip Inaktif adalah arsip yang tidak lagi dipergunakan secara terus 

menerus atau frekuensi penggunaannya sudah jarang, atau hanya 

dipergunakan sebagai referensi saja.  
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2. Arsip Statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk 

perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya 

 maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. Arsip 

statis  ini merupakan pertanggungjawaban Nasional bagi kegiatan 

Pemerintah dan nilai gunanya penting untuk generasi yang akan datang.  

Menurut Drs. Ig. Wursanto (1989-1996) kearsipan adalah proses kegiatan 

pengurusan atau pengaturan arsip dengan mempergunakan suatu sistem tertentu 

sehingga arsip-arsip dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat apabila 

sewaktu-waktu diperlukan.  

 

Berdasarkan pendapat diatas maka penulis memberikan usulan yaitu dengan 

memaksimalkan pengarsipan yang arsip dinamis yaitu dengan cara memyusun 

bukti kas keluar dengan berdasarkan nama toko perbulan  setelah itu membuat 

label nama dengan berdasarkan urutan yang sudah ditentukan oleh pihak 

peusahaan yaitu : map payment untuk map berwarna hijau,invoice untuk map 

berwarna biru, receipt note untuk map berwarna pink,purchase order untuk  map 

berwarna kuning habis itu dokumen dapat dimasukan kedalam map dengan sesuai 

urutannya. Arsip yang sudah disusun kemudian dimasukan kedalam boxfile yang 

sebelumnya sudah diberi nama pertoko dan perbulan. Dengan demikian  arsipan 

lebih efisien dan tertata dengan rapi didalam lemari arsip apabila bukti kwitansi 

dibutuhkan akan lebih mudah ditemukan. Secara praktis pengarsipan yang 

dinamis dapat memudahkan pencarian dokumen yang dibutuhkan kembali dan 

rentan rusaknya dokumen. Untuk mengantisipasi peminjaman dokumen oleh 

pihak pusat atau kasir maka dibuatkan form meminjaman yang diselipkan didalam 

boxfile apabila ada yang ingin meminjam admin akan menceklis kwitansi nama 

toko yang dipinjam dan menulis tanggal peminjaman dan pengembalian bukti kas 

keluar. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN   
 
 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil Praktik Keja Lapangan (PKL) yang di lakukan Penulis selama 

kurang lebih 2 bulan atau 48 hari dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Pengarsipan bukti kas keluar yang masih dikerjakan secara manual pada 

PT Suci Karya Badinusa mengakibatkan masalah - masalah sebagai 

berikut : 

a. Setiap Divisi dalam proses pengarsipan membutuhkan waktu yang 

cukup lama. 

b. Kesalahan pengecekan dan penetapan oleh setiap bagian yang tidak 

sesuai akan menyebabkan ketidak akuratan.  

2. PT Suci Karya Badinusa dalam sistemya menggunakan sistem informasi. 

Sehingga teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan 

menjadi lebih efisien. Sistem informasi memproses data, memproses 

transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi 

serta produktivitas kantor secara efisien. 

3. Praktik Kerja Lapangan dapat menunjang mahasiswa untuk menjadi 

tenaga kerja menengah ahli dan profesional dalam bidangnya dan mampu 

memenuhi pasar nasional atau bahkan internasional. Dengan begitu 

mahasiswa akan mempunyai sikap yang akan menjadi bekal dasar 

pengembangan diri secara berkelanjutan dan dapat mengamalkan apa yang 

telah diperoleh nya dalam kehidupan sehari - hari. 

 
4.2 Saran 

Dari hasil pembahasan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran 

sebagai masukan bagi pihak perusahaan, sebagai berikut : 

1. Dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebaiknya dibimbing secara 

bertahap dan terarah, agar mahasiwa/mahasiswi PKL dapat memahami apa 

yang dikerjakan dan sesuai dengan harapan pihak PT Suci Karya Badinusa 

itu sendiri. 
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2. Memperhatikan dan memperbaiki fasiltas kantor, seperti komputer yang 

sering eror dan virus. 

3. Sebaiknya pihak PT Suci Karya Badinusa meningkatkan kedisiplinan 

pegawai dengan memberikan teguran dan sanksi yang tegas kepada para 

pegawai yang kurang patuh terhadap aturan yang berlaku dan yang tidak 

professional dalam menjalankan tugasnya. 
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